


ليلدلاىوتحم
ستلي6ارابتخاريضحتلكدعاسيليلد

٣ ٢ ١

تاجردلاوجئاتنلا را3تخالاماسقأ

رابتخالاتاهج-
ماعلاويميداكAارابتخالانيبقرفلا-
ليجستلاةيلآ-
رابتخالادعوموعقوم-
رابتخالاموي-

را3تخالل67ضحتلا
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مسقلاىوتحم-
تاجردلاباستحاةقيرط-
لعفتالولعفا-
مسقللةنيعمعجارم-
تايجيتارتسإوتاراهم-

تاجردلاوجئاتنلالوح-
جئاتنلللوصولاةيفيك-
اهتايوتسموتاجردلاةيهام-

@ MBaathman



WWW.YOURCOMPANY.COM PHIENIX

ريدقتو ركش

 ققدملاو معادلا
:راشتسملاو

راجنلا دنه

فالغلا ةممصم

فيسلا ةيمس

:راشتسملا

 ديسلا ماسب

@Bassam_t3

:ةيوغللا  ةققدملا

 ةعابطلا تامدخل ةفيطل
يوغللا قيقدتلاو

@Tadqeeq @Somayh13 @Hindah90

@ MBaathman



رابتخاللليجستلا



@MBaathman

رابتخالانامدقتنيتهجرهشأ

رابتخالاتاهج

IDP British Council
British Council  | >;اقثلاسلجملا

>Bاط@?<لا=
=

ينورتكل:اعقوملا
www.ielts.britishcouncil.org

IDP | يديآزكرمB?=

 :ينورتكل:اعقوملا
https://www.ieltsidpindia.com

 :يفارغجلاعقوملا
https://goo.gl/maps/YLcFnFWLr162

:يفارغجلاعقوملا
https://goo.gl/maps/Pn33EntFeSo
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ماعلاويميداك.ارابتخالانبقرفلا
ةباتكلاوةءارقلايمسقيفنمكيفالتخالا

ةرجهلابةبغرلالاحيفديفي-

.ادنالزوينوأايلارتسأىلإ

.مولبدلاتاداهشىلعلوصحلل-

.ايتاذةغللاىوتسمسايقل-

.ايلعلاتاساردلاةلصاومل-

ةساردلا يف ةبغرلا دنع ديفي-

.يبنجأدلبيف

 .مع.اولضف.اوه-

يميداك.ا
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ماعلا

@MBaathman



ليجستللةبولطملاروم'اةيهام

ليجستلاةيلآ

ليجستلاناكم

عقوملاربعاًينورتكلإليجستلانوكي،رابتخالاتاهجىدحإرايتخادعب
.ينورتكلKا

ليجستلاديعاومديدحتةيلآ

.ةلودلا•

.ةنيدملا•

ةدملبقًادعومزجحا
كلىنستیل،ةیفاك
ًادیجریضحتلا

.خيراتلا•

)ماعوأيميداكأ(رابتخالاعون•

7@MBaathman



رابتخالادعوموعقومةفرعمةيفيك

رابتخالادعوموعقوم

ليجستلاةلحرمدعبام

دعوملاىلعيوتحت ينورتكلإ ديربةلاسركلصتسليجستلادعب
:ـلناكملاو

يوفشلارابتخالا
.ةثداحملا :لمشيو
هنعرخأتيوأيريرحتلارابتخالاقبسي
.نيمويوأمويب

يريرحتلارابتخالا
 :لمشيو
.ةباتكلا-ةءارقلا-عامتسالا

،هدعبلقيزيكرتلان^ويريرحتلارابتخالالوطل؛يريرحتلارابتخالاعمقفاوتيالألضفي
،ديعبدعوملاًركبمزجحتنألواحكلذبنجتلو،لقتسمموييفةثداحملاتناكولسكعب
.يريرحتلارابتخالايوفشلامهرابتخاقبسينممنوكتف نيلجسملالئاوأ نمكنأنمضتل

8@ MBaathman



رابتخالاةعاقيفورابتخالاموييفكهجاويساّمعةماعةحمل

رابتخالاموي

٣ ٢
هعقومربتخملكل
سولجللصصخملا

هتانايبهيلعنودم

تاودOابربتخملا دوزُي
 يربعم،اهجاتحييتلا
 .ةجاحلالاحيفمالقOا

ةريبكةعاسكانه
ةعباتماهلالخنمنكمي

هيبنتلامتيو،تقولا
 .يقبتملاتقولاىلع

٥
يفرابتخالاقرغتسي
نيثالثونيتعاسةعاقلا

 .ةقيقد

جراخضارغOاعيمجكرتت
باحطصاعم،رابتخالاةعاق
،طقفةيرورضلاضارغOا
ةيوهلانمدكأتلامتيو

 .لوخدلالبق

لكىلعبقارمكانه
لوؤسمةعاقلايففص

تاجايتحالاةفاكنع
لاقتنالانمدكأتلانعو

دعبيلاتلامسقلل
.تقولاءاهتنا

9

رابتخالاةعاقىلإ

١

٤ ٦

@ MBaathman



رابتخالاماسقأ



ماسقأ٤ىلعرابتخالايوتحي

رابتخالاماسقأ

Writing|ةباتكلا
٣ ١

٤ ٢
Speaking|ةثداحملا

Listening|عامتسالا

.ةقيقد٣٠ :تقولا
ماسقأ٤ :ماسقBا
ًالاؤس٤٠ :ةلئسBا

Readingةءارقلا |
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.ةقيقد٦٠ :تقولا
.ماسقأ٣ :ماسقBا
.ًالاؤس٤٠ :ةلئسBا

.ةقيقد٦٠ :تقولا
.نامسق :ماسقBا
.نابلطتم :ةلئسBا

.ةقيقد١٥يلاوح :تقولا
.ءازجأ٣ :ماسقBا

@ MBaathman



يريرحتلارابتخالا   |لو-امسقلاعامتسالامسق



عامتسالاءازجأىوتحموماسقأ

عامتسالامسقىوتحم

عبارلاءزجلا ثلاثلاءزجلا يناثلاءزجلا لو<اءزجلا

.ةلئسأ 10
.يشاقن

.ةلئسأ 10
.يشاقن

.ةلئسأ 10
.نيعمعوضومحرط

.ةلئسأ 10
.ةيميداكأةرضاحم
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ةق%قد٣٠

@ MBaathman



عامتسالامسقةجردباستحاةقيرط
٩-٠ نيبةجردلاحوارتت

9

٤٠-٣٩
.اًحيحصالاؤس

٣٨-٣٧
اًحيحصالاؤس

14

8.5

8

7.5

7 6

6.5

5

5.5 4.5

4

3.5

3

2.5

٣٤-٣٢
اًحيحصالاؤس

٢٩-٢٦
اًحيحصالاؤس

٢٢-١٨
اًحيحصالاؤس

١٥-١٣
.اًحيحصالاؤس

١٠-٨
.ةحيحصةلئسأ

٥-٤
.ةحيحصةلئسأ

٣٦-٣٥
.اًحيحصالاؤس

٣١-٣٠
.اًحيحصالاؤس

٢٥-٢٣
.اًحيحصالاؤس

١٧-١٦
.اًحيحصالاؤس

١٢-١٠
.اًحيحصالاؤس

٧-٦
.ةحيحصةلئسأ

@ MBaathman



لعفا
اهلعفبحصنيروم-ةبرجتةصالخ

١

٢

٣

٤

٥

٦

تقولاو،رثكأاهيفةلئس-انوكتةريخ-اةيئزجلا
ةءارقليفكيالقباسلاءزجلاةياهنيفىطعملا
ةمدقملاتاميلعتتقورمثتساف،لماكلابةيئزجلا
عمستكنأنمدكأتتنأدعب،ثلاثلاءزجلاةءارقيف
غلبأفاديجعمستنكتمللاحيفو،اديج
.نيلوؤسملا

نم ربكأددعىلعزيكرتلاىلعكلذكدعاسي
زيكرتلانمًالدبعامتسالاءانثأةيحاتفملاتاملكلا
 .اهلمكأبلمجلاىلع

هنعثدحتلامتيساموعطقملاباعيتساكنكمي
لكيفثدحتملازيمتنأدبالو،ةلئس-اايانثنم
يفلحلاحيتافمىلعرثعتدقو،هتوصنمةرم
  .ةلئس-اايانث

نمبلطيوصاصرملقةعاقلايفرفوتي
هبمزتلافقرز-انمالدبهبةباتكلانيربتخملا
.حسملاكيلعلهسيل

زيكرتلاكيلعلهستعامتسالا ءانثأةلئس-اةءارق
نيبتتشتلانمالدبطقفتاباجsاصانتقال
.ةباتكلاةءارقلاوعامسلا

نيرامتلابتكيفةرفوتمعامتسالاةيئزجتاميلعت
ىنستيىتح،رابتخالللوخدلالبقاهلعامتسالانكميو
يفتاميلعتلاةظحللالغتسارابتخالاتقويفكل
.رابتخالاةلئسأةءارق

15

عامتسالالبقام

ةمدقملاتام3لعتءانثأتقولارمث#سا

طخعض
ً

ة3حاتفملاتامل?لاتحتا

ەأرقتاملوأه3لإعتمتسGاملة3ل3ختاًروصمسرا

Oصاصرلاملقمدختسا
P
QاجإلاTة

عطقملYءدTلWقةلئسألاأرقا

راWتخالالWقاهيلإعمتساوتام3لعتلاأرقا

@ MBaathman



لعفا
اهلعفبحصنيروم-ةبرجتةصالخ

٧

٨

٩

١٠

١١

١٣

،ةملكلاثدحتملاأجهتاذإاًصوصخمهمءالم9ا
ةباج9اةحصةفرعمىلعنيعتةيوغللادعاوقلاو
.تاغارفلالاؤسيفاهمدعنم

نوكيىتحهرصتخافهراصتخاكنكمياملك
 .ةباتكلانمرثكأعامسلاىلعكزيكرت

 ءامس- هابتنالا نم دبالف هلئاقب طبترم لاؤسلا نوكي دق
 ددعت ول ةصاخ باوجلا ةفرعم كل ىنستيل نيثدحتملا
 .مهؤارأو نيلئاقلا

نكل،دراودحاولاؤس باوجل عامتسالاتاوف
 ىلع زيكرتلاف،ةيلامتحالقأنيلاؤستاوف
لجل عامتسالا تاوف نم كفعسي نيلاؤس
.اهل هبتنتملةرقفتاوفببسب ةيلاتلاتارقفلا

،هيأرريغيمثيأرثدحتملاركذيةلئسأكانه
 .لو-االيناثلايأرلاىلعةينبمةباج9انوكتف

ةلئس-اةقرو ىلعحضاوريغطخباباوجبتكتدق
هلقنكيلعليحتسيفهتأرقتنأكلىنسنتيال
ححصينمامأ،لاؤسلااذهةجردكسفنىلعتوفتف
،همدعنمكباوجةحصةفرعمهنكميوةباج9افرعيف
   .موهفموحضاوطخبةباتكلا تعطتسا املواح

16

عامتسالاءانثأ

.ة23غللاوة23حنلادعاوقلاوءالمإلانمد#أت

.هCأرلثدحتملا<=غتله:9نا

H>IJIثدحتملاءامسأله:9نا
Kتاشاقنلا

H>IJIلاتتمH>IلاؤسPعI<=كN=لا
KRةرمل

JIة<=صقلاب]لاسألاوتاراصتخالامدختسا
Kة^ات[لا

.تا^اجإلاةقرو Pعةàا:مة^اجإلابت#ا

@ MBaathman



اهلعفبحصنيالروم(ةبرجتةصالخ

لعفتال

)'أ%بجتال
)

بولطملانم

٣ـبةباجBااهيفبلطييتلاةلئس(ايفاصوصخ
بولطملاردقلانمرثكأبةباجBانأامك،تاملك
.عامتسالايفزيكرتلانماًلدبةباتكلايفكتتشي

@)ثكةرقفلا دنعفقوتتال
ً

ا

لباهدنعفقوتتالفةرقفكتتافلاحيف
ةدععيضُتالىتحةلئس(اةيقبيفزكر
 .دحاولاؤسىلعكرسحتببسبةلئسأ

)تال
B

غارفك
ً

ة%اجإنودا

تقويفلواح،اهنيعبةرقفلعمتستملنإو
دقفرمأيأباهتئبعتبموقتنأتاباجBالقن
!ةحيحصنوكتوكتباجإفدصت

Nحتال
O

قبسمبTردتنودراRتخالل

ىتحةرمنمرثكأرابتخالاىلعنرمتتنأدبال
نإ ىتح–هبولسأوهتلئسأوهطمنىلعداتعت
ةلئسأكيتأتنأعقوتتالو-ةيوقةغل  اذتنك
.رابتخالايفنيرامتلا

كعامتساةوفصك[لعدسف\رمأ%لغشXتال

ةلئس(ايفلمأتتالوقلقتالورسحتتالوركفتال
،عامتسالاةوفصكيلعدسفيرمأيألعفتالو
 .طقفعامتسالايفكزيكرتلجرخس

طقفةدحاوةرملعامتسالاىلعبردت
الوهطاقتلاكمزلياملكطاقتلال
.نيترملعطقملا داعُينأعقوتت

17

)'ألعطقملاةداعإعقوتتال
)

ةرمنم

@ MBaathman



عامتسالاءزج012ةنيعملمجوب%لاسأ

عامتسالاتایجیتارتسإ

@ MBaathman



١

تقولارامثتسالعامتسالامسقيفةرصتخملاةغيصلامدختسا

تاراصتخالانف

رهش<ا
1.   January - Jan.           2 .  February - Feb.
3.   March - Mar.                           4.   April - Apr.
5.   May - May 6.   June - Jun.
7.   July - Jul.                                    8.   August - Aug.
9.   September - Sep. or Sept.10.  October - Oct.
11.  November - Nov. 12.  December - Dec.

٤
Dollarتالمعلا BBD $

Euro EUR €
Pound GIP £
Riyal SAR SR

٥
تقولانعريبعتلا

6:00    - 6 o'clock.
6:05 - 5 past 6                      - Six oh five.
6:15 - Quarter past 6      - Six fifteen.
6:30 - Half past 6              - Six thirty.
6:35 - 25 to 7 - Six thirty-five.
6:45 - Quarter to seven.- Six forty-five.
6:55 - 5 to 7                         - Six fifty-five.

٣

تقولاتادحو

خيراوتلا٦

Second - Sec. Minute - Min.
Hour - Hr. Week - Wk.
Morning - a.m.                    After noon - p.m.
Month - Mo. Year - Yr.
Century - cent.

٢
.1ماي<ا Sunday - Sun.

2. Monday - Mon.
3. Tuesday - Tu., Tue., or Tues.
4. Wednesday - Wed.
5. Thursday - Th., Thu., Thur., or Thurs.
6. Friday - Fri.
7. Saturday - Sat.

19

1st Jan, 2010 |                     The first of January Twenty ten
25 Oct / 25th Oct / Oct 25th / Oct 25   |   The 25th of Oct 
2010           | Twenty ten      - Two thousand (and) ten

@ MBaathman



عامتسالاةراهمريوطتىلعنيعتعجارم

ةنيعمعجارم

http://ieltsforfree.com/free-ielts-practice-tests/
 .ستليCايفعامتسالاتارابتخاجذامن

20

http://bit.ly/2E37Ba2
عامتسالاةيئزجيفةرركتمتاملك

http://bit.ly/2mLc9ZH
عامتسالامسقعملماعتلالوح

https://t.co/GTyyj6txHI
عامتسالا ةراهم ريوطت ىلع ةنيعم عجارم

@ MBaathman

http://iletsforfree.com/free-ilets-practice-tests
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يريرحتلارابتخالا   |يناثلامسقلاةءارقلامسق



ةءارقلامسقيفءزجلكىوتحموةيهام

ةءارقلاءازجأ

ثلاثلاءزجلا يناثلاءزجلا لو?اءزجلا

.ةعطق
.ةلئسأ٥-٣

.ةعطق
.ةلئسأ٥-٣

.ةعطق
 .ةلئسأ٥-٣

22

ةق%قد٦٠

@ MBaathman



ةءارقلامسقةجردباستحاةقيرط
يميداك=ا رابتخالل تاجردلا عيزوت

9

40-39
اًحيحصالاؤس

38-37
.اًحيحصالاؤس

23

8.5

8

7.5

7 6

6.5

5

5.5 4.5

4

3.5

3

34-33
.اًحيحصالاؤس

29-27
.اًحيحصالاؤس

22-19
.اًحيحصالاؤس

14-13
.اًحيحصالاؤس

9-8
.اًحيحصالاؤس

36-35
اًحيحصالاؤس

32-30
اًحيحصالاؤس

26-23
.اًحيحصالاؤس

18-15
اًحيحصالاؤس

12-10
.اًحيحصالاؤس

7-6
اًحيحصاًلاؤس

@ MBaathman

2.5

٥-٤
احيحصاًلاؤس



لعفا
اهلعفبحصنيروم-ةبرجتةصالخ

١

٢

٣

٤

٥

٦

فيكنرمت،تقولليلعفّدحتهيفةءارقلامسق
،تقولاودهجلاكسفنىلعرصتختوكتاوطخعرست
فزنتستال،كفعضطاقنواًديجكتوقطاقنفرعا
كنكميال يتلا ةلئس-الوح  رابتخالايفاليوطاًتقو
  .اهيف تلطأ نإو اهلح نامض

نم ربكأددعىلعزيكرتلاىلعكلذكدعاسي
نعثحبلاوةءارقلاءانثأةيحاتفملاتاملكلا
 .اهلمكأبلمجلاىلعزيكرتلانمًالدبةباجlا

ةعيرسلاةءارقلابيلاسأملعتتن-جاتحت
لك؛ةباجإنعثحبلل كنيعبةحفصلاحسمو
.اريثكاهجاتحتستاينقتلاهذه

نمبلطيوصاصرملقةعاقلايفحاتي
هبمزتلافقرز-انمالدبهبةباتكلانيربتخملا
 .حسملاكللهسيل

نمدباللب،ةعطقلانماخسنةلئس-ايتأتال
رطسأ نيبهنعثحبلاوهمهفولاؤسلاباعيتسا
هتباجإنعثحبتمثلاؤسلاأرقتنألضفي،ةعطقلا
كن-،الوأةعطقلاةءارقيفتقولاعييضتنمالدب
 .اريثكاهيلإدوعتس

.دعاوقلاوأءالمlاببسبلاؤسلاةجردرسختال

24

ةع2لا1عنرمتوتقولله$#نا

طخعض
ً

ة@حاتفملاتامل;لاتحتا

Fكتراهمروط
G
H2لاةءارقلاLأتةعOةغللادعاوقوءالمإلاةحصنمد

فرحتاYاجإلانعثح$تال
ً
فرحYا

Fصاصرلاملقمدختسا
G
HاجإلاYة

@ MBaathman



اهلعفبحصنيالروم(ةبرجتةصالخ

لعفتال

)'أ%بجتال
)

بولطملانم

٣ـبةباجBااهيفبلطييتلاةلئس(ايفاصوصخ
 .بولطموهامبمزتلاواًديجلاؤسلاأرقا،تاملك

@)ثكةرقفلا دنعفقوتتال
ً

ا

لقتنا،املاؤسكيلعىصعتسالاحيف
الىتحلجعتستوأرتوتتالو،هدعبامل
 .كزيكرتدقفت

)تال
B

غارفك
ً

ة%اجإنودا

كفعسيملوأةحيحصلاةباجBافرعتملنإو
يأبتارقفلالجةئبعتبموقتنألواحتقولا
!ةحيحصنوكتوكتباجإفدصتدقفةباجإ

Nحتال
O

قبسمبTردتنودراRتخالل

ىلعداتعتىتحةرمنمرثكأرابتخالاىلعنرمتتنأدبال
الو-ةيوقٍةغل اذتنك نإ ىتح–هبولسأوهتلئسأوهطمن
.رابتخالايفنيرامتلاةلئسأكيتأتنأعقوتت

امئادةلئسألاYZاتتعقوتتال

أرقاف،ةلئس(اىلاتتتنأردنيةءارقلاءزجيف
.ةعطقلارطسأيفهنعثحباولاؤسلا

تقوةعطقلا دنعقرغتس_ال
ً

ە@)غنملوطأا

مسق،ةقيقد٦٠نوضغيفةحاتمةثالثلاماسق(ا
ةلئسأهيفءزجكانهنكيملام،يواستلاباهنيبتقولا
تقونملقأاًبيصناهطعأفاهنقتتالكنأامامتكردت
اًتقوجاتحتيتلاةلئسxل ىقبت امكرتاو،ةلئس(اةيقب
.لوطأ

25



ةءارقلاةراهمريوطتىلعنيعتعجارم

ةنيعمعجارم

26

ىلعنرمتلاوبردتللبتكلادوجأنم
ابلاغةثداحملارابتخاو،رابتخالاةلئسأ
 .هاوتحمنميتأي

س5ل4آلا1عبردتللجد)'ما$بتك

http://bit.ly/2nC8uS5
ةءارقلامسقعملماعتلالوح

https://t.co/GTyyj6txHI
ةءارقلا ةراهم ريوطت ىلع ةنيعم عجارم

@ MBaathman

http://iletsforfree.com/free-ilets-practice-tests


يريرحتلارابتخالا    |ثلاثلامسقلاةباتكلامسق



ةباتكلامسقيفءزجلكىوتحموةيهام

ةباتكلاءازجأ

يناثلاءزجلا لو=اءزجلا

.ةملك٢٥٠ةباتك-
.ةقيقد٤٠-

 .ةملك١٥٠ةباتك-
فصووأليلحتوأحرش-

)خلإططخموأتانايبموسر(
 .ةقيقد٢٠-

28

ةق%قد٦٠

@ MBaathman



لعفا
اهلعفبحصنيروم-ةبرجتةصالخ

١

٢

٣

٤

٥

٦

نمريثكلاقرغتستال،كتباتكءانثأتقولادقفت
نألواح،ىرخ-انودةدحاوةلاقمىلعتقولا
كءاطخأو،كفعضطاقنفرعتللبقنمنرمتت
ةياهنيفاًتقواهللعجاو،ةباتكلايفةرركتملا
.اهيفعقتملكنأدكأتتواهعجارتلةباتكلا

لاؤسلا نعةباجdالواحةباتكلالاحيف
سفنمدختستالنكلكتلاقميفحورطملا

ةقيرطبهتغايصةداعإبمقلبلاؤسلاةغايص
.ىرخأ

ينهذلافصعلايفهقرغتستيذلاتقولا
كتلاقمىوتحمطيطختلةباتكلالبق
كيلعرفويةعطقلكلةيساس-اةركفلاو
لسلستتنأكراكف-لهستوًاقحالتقولا
.ةباتكلاءانثأ

نمبلطيوصاصرملقةعاقلايفحاتي
هبمزتلافقرز-انمالدبهبةباتكلانيربتخملا
 .حسملاكللهسيل

دبال،ةباجdافصنيهلاؤسلانمبولطملاةفرعم
رمألوحكتباتكف،ايفرحبولطموهامبمزتلتنأ
بولطملا باعيتسا مدعلاحيفبولطملانعديعب
ال،كتاجردنمصقنيسهلوحراكفأكيدلنكيملوأ
يحويهن-اًمامتةديعبةركفببولطموهامزواجتت
.كباعيتسامدعب

متيذلانمزلابسحةحيحصلا ةنمز-امدختسا
لمجلانيبطبرلامدختسا،لاؤسلا نمضهديدحت
ميقرتلاتامالعمدختسا،عطقلانيبكلذكو
ةمدختسملاتاملكلايفعيونتلالواحو،ةحيحصلا
تدازتعونتوتاملكلاتدازاملكفتادرفملاو
    .كتاجرد

29

ةع2لا1عنرمتوتقولله$#نا

كتلاقماEانثA@?ببولطملالاؤسلا نعبجأ

بتكتنأل$قططخ

صاصرلاملقمدختسا

دUجبولطملاولاؤسلاأرقا
ً

ا

بXUاàلاوةنمزألاوةغللادعاوقوءالمإلاةحصنمدXأت

@ MBaathman



اهلعفبحصنيالروم(ةبرجتةصالخ

لعفتال

بولطملانم()'أ%بجتال
يفةصاخو،ريثكبةبولطملاتاملكلاددعزواجتتال
.لو(الاؤسلا

اAً)ثكةدحاولاةعطقلا دنعفقوتتال

فقوتوأراكف(اكرضحتمللاحيف
،كلذدنعفقوتتوتقولاعيضتال،اهلسلست
،قبساملدعمثةيلاتلاةعطقلللقتنا
زواجتيفاريثككدعاسيقبسملاطيطختلا
.كلذ

المجظفحتال
ً

اهيعتنأنوداهنودتو
قبساًلمجقصلتال ،ربعتوبتكتكنأرعشتسا
الو،قايسلاعمبسانتتملاماهتظفحنأكل
لواح،كتلاقميفوهامكهعضتولاؤسلاخسنت
عمكتقيرطوكبولسأببتكتامعربعتنأ
.ةدعاسملاوةنيعملاتاملكلاولمجلابهنيمضت

قبسمبUردتنودراSتخاللPQحتال

ىلعداتعتىتحةرمنمرثكأرابتخالاىلعنرمتتنأدبال
ححصتوهيفتقولابسحتوهنمبولطملاوهطمن
ةغل اذتنك نإ ىتح–اهرصحتواهيلعفقوتتوكءاطخأ
.-ةيوق

ءدSلالSقةدوسمة%اتك%تقولاعيضتال

هعيضتالفهيناوثنمةيناثلكلرابتخالايفجاتحت
طيطختبفتكالب،ةلماكتمةيبناجةدوسمةباتكب
ةعطقلكلةيوناثلاراكف(امثةيسيئرلاةركفلا
.ةباتكلالبقطقفمالقأسوؤركاهنودو

لحلاءانثأتامل_لابسحتال

يفهرامثتساكنكمياًتقوكيلععيضيتاملكللكباسح
١٠رطسلكيفبتكتنأىلعبردت،لضفأءيش
رطس(اددعبسحافدكأتللتررطضانإو،تاملك
باسحتقوكسفنىلعرصتخت اذبو١٠يفاهبرضاو
.اليلقبولطملانعتدزنإسأبالوتاملكلا

30@ MBaathman



 ضافخنالاو عافترالا نع ريبعتلاو ةنراقملايف ةنيِعُملمجوبيلاسأ
اهريغوةورذلاوفالتخGاو هباشتلا و بذبذتلاو

ةباتكلاتايجيتارتسإ

31

http://www.vocabulary.cl/ielt
s/academic-writing-task-1-
describing-trends.htm

http://www.dcielts.com/wr
iting-2/academic-task-1/

@ MBaathman

http://www.vocabulary.cl/ielts/academic-writing-task-1-describing-trends.htm
http://www.dcielts.com/writing-2/academic-task-1/


ةباتكلاةراهمريوطتىلعنيعتعجارم

ةنيعمعجارم

http://www.engvid.com/english-
lessons/ 

عيضاومل تالاقمجذامن
.ةجردلامييقتعمةفلتخم

http://www.ielts-blog.com/check-
your-ielts-writing/ 

 .كنيرامتوكتباتكحيحصتل

32@ MBaathman

http://www.esl-lab.com
http://www.ielts-blog.com/check-your-ielts-writing/


يوفشلارابتخالاةثداحملامسق



ةثداحملامسقيفءزجلكىوتحموةيهام

ةثداحملاءازجأ

ثلاثلاءزجلا يناثلاءزجلا لوألاءزجلا

 |ددحمناونعلوحثدحتلا
 نيتقيقد
.نيقلعتمنيلاؤس

يناثلاءزجلالوحةيشاقنةلئسأ
قئاقد٥-٤

 .ةيصخش ةلئسأ٥-٤
.قئاقد٤

34

ةق*قد١٥%$اوح

@ MBaathman



لعفا
اهلعفبحصنيرومأةبرجتةصالخ

١

٢

٣

٤

٥

٦

دسجلاةغلىلعزكروةقثبثدحتوًاقثاوسلجا
ثدحتتامشيعتنألواح،توصلاتاربنريغتو
لواحو،ربتخملانعاًديعبكرصبكرحتال،هنع
.كلذبكتوصرثأتيالىتحكرتوتنمليلقتلا

لواحامةطقنمهفاًدجكيلعىصعتسالاحيف
برض بلطت نأك ،ّةيكذةقيرطب اهنعرسفتستنأ
الو،كنهذبيذلاىنعملا ةحصنمدكأتلاوأ،ةلثمأ
.لاؤسلارييغتبلطتوأمهفتملكنإةحارصبلقت

،هيلإلوصوللىعستسفامفدهكيدلناكنإ
هيلإلوصولاديرتيذلافدهلاعض،ةجردلاكلذك
كلذللوصوللاهجاتحتيتلاتاراهملاوكنهذيف
 .اهقيقحتلىعستىتح

نإ،ةقالطوةيوفعلكبثدحتو،ةلماكةباجإبجأ
فقوتتالوةيكذةقيرطبكسفنلححصفتأطخأ
ىدمىلع  ًارايعمكانهنq ؛كتعطاقممتتىتح
  .ةقالطلا

،ةيساسqاةدرفملايهنكتملامتاملكلارركتال
عونو،تاملكلاتافدارممدختساكلذادعاميف
رايعمكانهنq،طبرلاتاودأولمجلاوبيلاسqا
.كبيلاسأوكتادرفمعاستاىدمىلع

اقبسمبردتلالواحو،هنعثدحتتيذلانمزللهبنت
نودةقالطبثدحتفرابتخالاتقويفامأ،دعاوقلاىلع
كتسالسرثعيسكلذنqةنمزqايفايلمريكفتلا
الةيماعلاةغللامادختساتعطتسااملواح،كتقالطو
ةيميداكqا

35

& بهسأ
'
تا-اجإلا)

ةعونتمتادرفموب4لاسأمدختسا

Kلاوةنمزألاوةغللادعاوقوءالمإلاةحصنمد@أت
L

ب4@ا &تاجردلاعــــRزوتKQياعمعض
'
كنVذ)

هحاض`إبلطافلاؤسلامهفتملنإ

توصلاتاKhنودسجلاةغلeعصرحا

@ MBaathman



اهلعف2حصنيالرومأة)'جتةصالخ

لعفتال

الوأمعنببجتال

الو،ةرصتخمتاباجإيطعتالو،طقفالوأمعنببجتال
،باهسFاتعطتساامبهسأ،ةدودعمتاملكببجت

اهيعتنأنوداهعمس3واًلمجظفحتال

هانعمبًافراع،هلوقتاملكلابعوتسمنوكتنأدبال
ثدحتتىتح،هلًارعشتسم،قايسلايفهتحصو
 .ةقيقحلاكتغلاهنأكو

عCضوملاراسمّر>;:تال
هنeوأهمهفتملكنeكيلعحرطعوضومراسمرّيغتال
رييغتنأامك،اهضعبىلعىنبُتةلئسeافكبجعيمل
امهملاؤسلارييغتبلطتالو،كمييقتنمصقُنيراسملا
.كيلعىصعتسا

قئاقحلاIم;FGلتال

رابتخالا،ثدحتلاوريكفتلاةرئادكيلعقيضيقئاقحلابكمازتلا
ىدمىلعالثدحتلاىلعكتردقىدمىلعكميقي
رطخيرمأيأبثدحت؛اليوطركفتال،كلايخوكتيقادصم
.قالتخالاوفيلأتللحاتملاجملاوكنهذب

رمأIهلحصفتالومQقملاPعدمتعتال

،كعميطعيوذخأي نأوأكدعاسينأيفميقملاىلعدمتعتال
تاباجFاكنمجرختسيلكلأسينألواحوكدعاسامىتمف
يفهلأستالوكرتوتىدمبميقملاربختال ،كتاجرد رسختسف
 .ةفرغلارداغتىتحمّيقتلل عضختتنأفكئادأنعةياهنلا

ارخأتم;Wحتال

 لقيفرتوتت دقو،لوخدلانممرحتالىتحًارخأتمرضحتال
كلذ ببسب كؤادأ

36@ MBaathman



 ليضفتلاو باجع;ا و ،عقوتلاو ؤبنتلا و، تمص نود ثدحتلاتاجيتارتسا
 بلطو ،ةيبسنلا ةقفاوملاو ةضراعملاو ةقفاوملاو ،باجع;ا مدعو

يأرلا ضرع ةقيرطو ،دكأتلاو حاضي;ا

ثدحتلاتايجيتارتسإ
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http://www.vocabulary.cl/ielt
s/academic-writing-task-1-
describing-trends.htm

http://www.dcielts.com/wr
iting-2/academic-task-1/

@ MBaathman

http://www.vocabulary.cl/ielts/academic-writing-task-1-describing-trends.htm
http://www.dcielts.com/writing-2/academic-task-1/


ةثداحملاةراهمريوطتىلعنيعتعجارم

ةنيعمعجارم

https://www.ieltsbuddy.com/i
elts-speaking-questions.html

ةرركتملا ةلئس;ا

38

..

تارابتخا جذامنل عامتسا

Ilets :عوضوملا– بويتويلا band
(8,7.5,7)

https://t.co/GTyyj6txHI
ةثداحملا ةراهم ريوطت ىلع ةنيعم عجارم

@ MBaathman

http://www.spreeder.com
http://iletsforfree.com/free-ilets-practice-tests


ماسق>اعيمجلوحةدازتساللاهترايز حصنُيعجارم

ستليآللةيرثموةلماشعجارم

1- http://www.dcielts.com/
2- https://ieltsforfree.com/
3- http://www.ielts-blog.com/
4- http://www.engvid.com/english-exams/ielts/
5- http://www.learnielts.com/
6- http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/
7- http://examenglish.com/IELTS/index.php

1- http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-practice-tests
2- http://ielts.org/test_takers_information/test_sample.aspx
3- http://www.canadavisa.com/ielts/free-practice-tests.html

عقاوم

ةلئسأجذامن

1- http://www.dcielts.com/online-ielts-tutors/
نوملعمونوميقم

39@ MBaathman

http://www.dcielts.com/
https://ieltsforfree.com/
http://www.ielts-blog.com/
http://www.engvid.com/english-exams/ielts/
http://www.learnielts.com/
http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/
http://examenglish.com/IELTS/index.php
http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-practice-tests
http://ielts.org/test_takers_information/test_sample.aspx
http://www.canadavisa.com/ielts/free-practice-tests.html
http://www.dcielts.com/online-ielts-tutors/


تاجردلاوجئاتنلا



تاجردلاوجئاتنلايفهتفرعميغبنياملوحتاتفل

تاجردلاوجئاتنلالوح

.ةبسانملاةجردلا

)٩-٠  (نمتاجردلا
،عابرأةثالثوأعبردجويالفتاجردلاربجت

.بوسروأحاجندجويالو

.تاجردلانعنالعNادعوم

.اًموي١٤دعبجئاتنلاجرخت

.ةجيتنلاىلعلوصحلا

،ينورتكلNارابتخالاعقوميف رُدصتجئاتنلا
.رابتخالارقمنمملتسُتةداهشلاو

.تاجردلاباستحا

،ةعبرeاماسقeاتاجردعومجم
،٤مقرلاىلعمسقت

 .٩نميئاهنلاجتانلانوكيل

.رابتخالاةداعإ

ًارارمرابتخالاةداعإنكمي
رهشأ3دعبلضفيو

.ىوتسملايفقرفلاةظحالموبيردتلاىنستيل

.تاجردلا

ةبولطملاةجردلاىلعدمتعتةجردلاةبسانم
.اهيلإمدقتتسيتلاةهجلايف

41@ MBaathman



اهيلإمدقتملاةهجلابسحرابتخالاعقوميفجئاتنلاضرعت

جئاتنلللوصولاةيفيك

.ةهجلاسفننمرابتخاللنيلجسملاىلعرصتقي

:جئاتنلاىلععالطOل
www.Results.Ielts.org

British Council | 89اقثلاسلجملا
9?اط=>;لا:

:

IDP | يديآزكرم?<:

42

.ةهجلاسفننمرابتخاللنيلجسملاىلعرصتقي

:جئاتنلاىلععالطOل
idpielts.me/results/view-ielts-result-online/

9
8
7

@ MBaathman

http://www.results.ielts.org
http://idpielts.me/results/view-ielts-result-online/


اهاوتسموتاجردلا
اهفصووةراهملاىوتسم

43

٩ ٨ ٥٦٧ ٤ ٣ ٢ ١

ىلعةلماكةردقهيدل
،ةيزيلجن@اةغللابلماعتلا

،ناسللاقيلطوقيقد
باعيتسالاىلعةلماكةردقهيدلو

ىلعةلماكةردقهيدل
،ةيزيلجن@اةغللابلماعتلا
ءاطخRاضعبهدنعنكلو

ةمظتنملاريغ
،مالكلايفبسانتمدعو
باعيتسامدع هجاوي دقو
ريغفقاوملاضعبيف

لماعتينأعيطتسيو،ةفولأملا
ةدقعملاتاشقانملاعمًاديج

ىلعةردقهيدل
،ةيزيلجن@اةغللابلماعتلا

هجاويهنأنممغرلاب
ءاطخRاضعب

باعيتسامدعوبسانتمدعو
،تالاحلاضعبيف

عملماعتينأعيطتسياًمومعو
ديجلكشبةدقعملاةغللا
ةيقطنملاتاشقانملامهفيو

ةيليصفتلا

ىلعةديجةردقهيدل
،ةيزيلجن@اةغللابلماعتلا

هجاويهنأنممغرلاب
ءاطخRاضعب

باعيتسامدعوبسانتمدعو
امدحىلإهنكميو
مهفومادختسا

ةصاخةدقعملاةغللا
ةفولأملافقاوملايف

ةغللابةيئزجةفرعمهيدل
عمبواجتينأعيطتسيو

ةعئاشلاتالاحلا
،هئاطخأةرثكنممغرلاب

اًرداقنوكينأيغبنيو
تايساسأعملماعتلاىلع

هلاجميفلصاوتلا

ةغللابلماعتينأعيطتسي
ةعئاشلاتالاحلايف
ةرركتملكاشمهيدلو
،ريبعتلاومهفلايف

ةغللامادختساعيطتسيالو
لماكلااهلكشب

لصوينأعيطتسي
طقفىنعملامهفيو
،اًدجةعئاشلاتالاحلايف
ةرركتملكاشمهجاويو

لصاوتلايف

ىلعةردقلاهيدلسيل
ةغللامادختسا

ليلقددعلالخنمالإ
ةدرفملاتاملكلانم

يقيقحلالصاوتلاهنكميال
ةيزيلجن@اةغللاب

ةيساسRاتامولعملاضعببالإ
ةدرفمتاملكمادختساب

ةريصقغيصوأ
،ةرشابملاةيوغللاهتاجايتحاةيبلتل

مهفيفةبوعصهيدلو
ةباتكواًثدحتةغللا

0Aبخمدختسماًدجد<جمدختسمد<جمدختسمل>ؤممدختسمطسوتممدختسمدودحممدختسماًدجدودحممدختسمدد01ممدختسمةغللا+فراعمدختسم
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مكبراجتلةحاسموةعئاشةلئسأ



ةعئاشةلئسأ

نافلتخيفستليEاولفوتلاامأ،ةيلاعتايجيتارتسإوتاراهملجاتحيالوادج لهسبيتسلا
.لفوتلاوستليEارابتخانيبتاقورفللعوجرلاكيلعو،رخEصخشنم

هيلعبردتلانمدبالف)ةفرعموتايجيتارتسإوةراهموةغل(لمشيرابتخالانT،معن
.بولطملللوصولل

صصخيسيذلاتقولاووجرملامهفدهوةيوغللامهتايوتسموصاخشTافالتخابفلتخي
.بردتلل

؟)ستليالا–لفوتلا-بيتسلا( رابتخا :لهسأمهيأ

؟رابتخاللريضحتللجاتحألهف،ةغللالاجميفةيعماجلايتسارد

؟رابتخاللريضحتللاهجاتحأيتلاةدملامك

 .ايلعلاتاساردلااميسالتاعماجلاوتاصصختلاضعبيفلوبقلاطورشنمضرابتخالااذهدعي

؟رابتخالااذهجاتحأَميف



ةعئاشةلئسأ

يتلا ةديجلاعجارملل عماجو،هجاتحيامل رابتخالا ضوخيس نمدشريليلددرجمباتكلااذه
حيحصلاراسمللكدوقتيتلاقيرطلاةطراخ ةلزنمبوهف،اهبةناعتسالاواهيلإعوجرلانكمي
.نكممدهجوتقولقأيف

كتقورمثتسا،كاوتسمنوميقينيرخbاعدتال،نيرخbابراجتبكسفنسقتالو،كتبرجتشع
يتلاةجردلاىلعلوصحلايفعساوكينيعبصنكفدهعض،كاوتسمنيسحتوبردتلايف
.هبنيعتستوkاىلعلكوتتنأدعباهيغتبت

اهعفرتنألواحوكفعضطاقنعمجا،رابتخالاةيهاملفاشكتساةلحرملوlارابتخالاربتعا
لوحةعساوةيفلخكيدلعوضومكفداصيامبرففلتخترابتخالاتاعوضومنأامك،اهنسحتو
 .مهفدهلاولصوورابتخالاةداعإدعبمهاوتسمرييغتاوعاطتسانملةريثكجذامنكانهو،هتادرفم

؟عجارملاوبتكلانمهريغنعينينغيليلدلااذهىلععالطالاله

؟اهيلعلوصحلانكميةجردىصقأ ام

؟اًددجمرابتخالاتدعألاحيفيتجردعفرأنأعيطتسأله

نكل،ةعبرlاماسقlايفةيوغللاهتردقوصخشلاتاراهم بسحىلعةبوعصلا توافتت
عمقابسهيفوةءارقلاءزجيف نمكييقيقحلايدحتلانأصاخشlانمريبكددعقفتي
.نمزلا

؟ستليbارابتخايفءزجبعصأوهام



مكبراجتلةحاسم
مكيدلامباًيرثاًعجرمنوكيل

٣

٤

١

٢

رشنلاقحتستةبرجت

هيلإةراش?اقحتسيعجرم

اهسارمردجيةراهم

هلاصيإدوتعابطنا
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ستليPا_يف_يتبرجت#ربعاهبانرثأ
@ MBaathman



باتكلاعجارم

101 Helpful Hints for Ilets
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عجارملا

http://www.dcielts.com

/http://www.ieltsbuddy.com 
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